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Вступ 
 

І. Організаційно-керівна діяльність  

 Засідання вченої ради 

№ 
з/п 

Тема Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. Про завершення дослідно-
експериментальної роботи з теми 
«Національне виховання особистості 
в умовах полікультурного 
середовища» у комунальному закладі 
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 19 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Травень Лук’янчук Г. Я.  

2. Про завершення дослідно-
експериментальної роботи з теми  
«Впровадження дистанційної освіти 
в умовах інноваційного освітнього 
середовища закладу загальної 
середньої освіти»   
в КЗ ЗСО «Луцький інституційний 
ліцей №8 Луцької міської ради 
Волинської області»  

Травень Лук’янчук Г. Я.  

3. Про завершення дослідно- 
експериментальної роботи з 
проблеми «Духовно-моральне 
виховання як фактор формування 
життєвих компетентностей 
школярів» у Столинсько-
Смолярській гімназії Рівненської ТГ 
Волинської області 

Травень Рудь О. В.  

4. Розвиток інноваційної 
компетентності педагога в умовах 
дистанційного навчання 

Вересень Шинкарук І. В.  

 
ІІ. Наукова діяльність 
Науково-дослідні теми кафедр, / науково-методичні теми відділів 
 

№з/п Тема Назва структурного 
підрозділу 

Примітка 

1. «Формування професійної 
компетентності керівника 

закладу освіти в умовах змін» 

Кафедра менеджменту 
освіти 

 

Масові науково-практичні заходи 

 Міжнародного, всеукраїнського рівнів 

№
з/
п 

Тема Місце та 
термін 

проведення, 

Цільова 
аудиторія 

Відповідальний Примітка 

1. «Професійний 
розвиток педагогів в 

умовах Нової 

м. Київ,  
жовтень 

Наукові та 
науково-

педагогічні 

Шинкарук І. В.  
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української школи» 
(Круглий стіл в 

рамках Міжнародної 
виставки «Інноватика 

в сучасній освіті» 

працівники 
ІППО, 

керівники 
ЗЗСО 

 
Регіонального рівня 
 
№
з/
п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
аудиторія 

Відповідальний Примітка 

1. Науково-практична 
конференція 

«Управління якістю 
освіти в умовах 

реалізації формули 
НУШ» 

(онлайн) 

ВІППО, 
травень 

Керівники 
органів 

управління 
освітою; 

керівники 
закладів освіти; 

науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 
менеджменту 

освіти 

 

 
ІІІ. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками управлінь 

освітою територіальних громад та, центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників  

№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Відповідальний Примітка 

      
 

1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними 
працівниками 
№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Відповідальний Примітка 

1. Науково-методичний 
семінар «Впровадження 
технологій зовнішнього 

оцінювання якості освіти 
в реалізації освітньої 

реформи: проблеми та 
перспективи» 

ВІППО, 
березень 

 

Керівники 
ЗЗСО 

Корнейко А. О.  

2. Навчально-методичний 
семінар «Організаційні і 

змістово-методичні 
стратегії забезпечення 
духовно-морального 

виховання учнів Нової 
української школи» 

Столинсько-
Смолярська 

гімназія 
Рівненської 
ТГ Волинсь-

кої обл. 
квітень 

Педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

 



4 
 

 
1.3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів 

(сертифікат) 
№ 
з/п 

Тема Місце та термін 
проведення 

Цільова 
група 

Відповідальний Приміт 
ка 

1. Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та медіа-

інформаційна грамотність 
в інноваційному 

освітньому менеджменті» 

Центру 
професійного 

розвитку 
педагогічних 
працівників 

Горохівської ТГ; 
січень; 
ВІППО  
червень 

керівники 
ЗЗСО, 

педагогічні 
працівники 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

8 год 

2. Вебсемінар-практикум 
«Формування внутрішньої 

системи забезпечення 
якості освіти» 

Рожищенський 
НРЦ 

11 січня 
 

педагогічні 
працівники 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

8 год 

3. Вебсемінар-практикум 
«Формування внутрішньої 

системи забезпечення 
якості освіти» 

Центру 
професійного 

розвитку 
педагогічних 
працівників 

Любешівської ТГ,
березень 

керівники 
ЗЗСО. 

педагогічні 
працівники 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

8 год 

4. Навчально-методичний 
семінар «Урок в 

технологіях критичного 
мислення: менеджмент, 

планування, аналіз, 
самоаналіз» 

ВІППО,  
січень, березень 

Керівники, 
педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я.  

5. Навчально-методичний 
семінар «Управління 

розвитком професійної 
компетентності 

педагогічних працівників: 
технологічний аспект» 

ВІППО,  
січень,  

жовтень 

Керівники, 
педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я.  

6. Навчально-методичний 
семінар «Сертифікація 
педагогів як складова 

індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку: 

формат, етапи, підготовка 
до участі» 

ВІППО,  
січень,  
грудень 

Керівники 
ЗЗСО, 

вчителі 
НУШ, 

представни
ки органів 
управління 

освітою 

Корнейко А. О.  

7. Навчально-методичний 
семінар «Моніторингові 

дослідження у внутрішній 
системі якості освіти 
ЗЗСО: організація та 

проведення» 

ВІППО, 
лютий,  

вересень 

Керівники 
ЗЗСО, 

представни
ки органів 
управління 

освітою, 
науково-

педагогічні, 

Корнейко А. О.  
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педагогічні 
працівники 

8. Навчально-методичний 
семінар «Моніторинг 

якості професійної 
діяльності як технологія і 

мотиваційний фактор 
педагога НУШ» 

ВІППО, 
лютий, 

листопад 

Керівники, 
педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я.  

9. Навчально- методичний 
семінар   

«Професійне спілкування 
педагога НУШ» 

ВІППО, 
березень 

Керівники 
ЗЗСО, 

представни
ки органів 
управління 

освітою, 
науково – 

педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Остапйовський 
І.Є. 

 

10. Семінар-практикум 
«Управління мотивацією 
професійної діяльності 

керівних та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» 

ВІППО, 
березень 

Керівники, 
педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Радецька І. В.  

11. Семінар-практикум 
«Культура популяризації 

науки в сучасних інтернет-
медіа» 

ВІППО,  
травень 

Молоді 
педагоги 

ЗЗСО 

Гребенюк А. В.  

12. Навчально-методичний 
семінар  

«Інтегрований курс 
«Культура добросусідства» 

як засіб управління 
розвитком соціальної, 

громадянської та 
міжкультурної 

компетентностей суб’єктів 
освітнього процесу в 

НУШ». 

ВІППО,  
травень,  
червень 

Вчителі 
початкових 
класів ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я.  

13. Навчально-методичний 
семінар «Контрольно-
аналітична діяльність 

педагога НУШ» 

ВІППО 
травень, 
жовтень 

Керівники 
ЗЗСО, 

представни
ки органів 
управління 

освітою, 
науково – 

педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Остапйовський 
І.Є., 

Радецька І. В. 

 

14. Тренінг «Серфінг 
управління як 

інноваційний ресурс в 
роботі керівника закладу 

освіти» 

ВІППО, 
вересень 

Керівники, 
заступники 
керівників 

ЗЗСО, ЗПО, 
ЗДО 

Радецька І. В.  
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15. Навчально-методичний 
семінар «Зовнішнє 

незалежне оцінювання в 
системі якості освіти: 
управлінський аспект» 

ВІППО, 
жовтень, 
листопад 

 

Керівники 
ЗО, 

представни
ки органів 
управління 

освітою 

Корнейко А. О., 
Остапйовський 

І. Є. 

 

16. Семінар-практикум 
«Освітньо-професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

ВІППО 
березень,  
жовтень 

Керівники 
ЗЗСО 

Шинкарук І. В.  

 
2. Науково-методичний супровід конкурсів фахової майстерності педагогічних 

працівників 

№ 
з/п 

Тема  Місце та 
термін 

проведення 

Цільова група Відповідальний Примітка 

 
3. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду 

 
№ з/п ПІБ  

носія досвіду 
Тема Відповідальний Етапи 

вивчення, 
зміст 
діяльності 

Примітка 

 
4. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських 

інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів) 

№ 
з/п 

Тема  Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Підготовка 
документів 

(проекту 
наказу, 
листів) 

Відповідальний Примітка 

 
ІV. Навчальна діяльність 

 
1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 
Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Релігійний 

компонент в освітньому менеджменті» (онлайн)  

10-13 жовтня, Рудь О. В. 

Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Медіаосвіта та 

медіа-інформаційна грамотність вчителя нової української школи» за очно-дистанційною    

формою 

 Протягом року, Рудь О. В., Сташенко М. О. 

2. Організаційно-методичний супровід навчальної діяльності 
 
 

V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
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1. Координація дослідно-експериментальної роботи  

 

а) всеукраїнського рівня 

№з
/п Тема  Заклад освіти Відповіда

льний 
Приміт 

ка 
1. «Стандартизація 

наскрізної соціально-
психологічної моделі 
масового впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну 
практику» 
2017-2022 рр. 
(Наказ МОН України 
від 18 серпня 2017 року  
№ 1199 ) 

1. КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – ліцей Луцької 
міської ради»  
2. Опорний заклад навчально 
виховний комплекс «Колківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» Маневицького 
району Волинської області 
3. Залізницький навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» 
Любешівського району 
Волинської області 

Рудь О. В.  

 
б) регіонального рівня 

 
№з
/п 

Тема Заклад освіти Термін, 
етап 

проведення 

Науковий 
керівник або 
консультант 

Примі 
тка 

1. «Національне 
виховання 
особистості в умовах 
полікультурного 
середовища»  

КЗ ЗСО «Луцька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 19 
Луцької міської 
ради Волинської 
області» 

Вересень 
2021 – 
червень 
2022 р.р. 
(ІІІ етап) 

Науковий 
керівник -  
Лук’янчук Г. Я., 
науковий 
консультант -  
Корнейко А. О. 

 

2.  «Впровадження 
дистанційної освіти 
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища закладу 
загальної середньої 
освіти» 

 КЗ ЗСО 
«Луцький 
інституційний 
ліцей №8 Луцької 
міської ради 
волинської 
області 

Вересень 
2021 р. – 
червень 
2022 р. 
(ІІІ етап) 

Науковий 
керівник -  
Лук’янчук Г. Я., 
науковий 
консультант -  
Корнейко А. О. 

 

3. «Духовно-моральне 
виховання як фактор 
формування 
життєвих 
компетентностей 
школярів»  

Столинсько-
Смолярська 
гімназія 
Рівненської ТГ 
Волинської обл. 

Вересень  
2017 р.- 
серпень 
 2022 р. 
(ІІІ етап) 
 

Науковий 
керівник: 
Рудь О. В. , 
науковий 
консультант: 
Сташенко М.О. 
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VI. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
№ 
з/п 

Назва (тема) 
електронного 

ресурсу 

Вид 
електронн

ого 
ресурсу 

Термін 
розроб

ки 

Відповіда 
льний 

Місце 
розміщення 
електронно
го ресурсу 

Примі 
тка 

1. Дискусійна панель 
«Актуальні 

питання освітнього 
менеджменту» 

Соціальна 
спільнота 
(фейсбук-

група) 

діюча Сташенко М.О., 
Рудь О. В. 

https://www.f
acebook.com/
groups/20040
2174034840/ 

 

2. «Медіаосвіта» Вебсайт діюча Сташенко М.О., 
Рудь О. В. 

https://sites.g
oogle.com/vi
ew/media202
1rud  

 

 
 VII. Міжнародна діяльність  
 
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

№ 
з/п 

Назва установи, 
організації 

Вид співпраці Відповідальний Примітка 

1. Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine 

and Belarus. 

Участь у 
тренінгах і 
навчальних 
семінарах 

Рудь О. В.  

2. Deutsche Welle 
Akademie 

Участь у 
тренінгах, 
науково-

практичних 
конференціях 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 

3. Рада міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 

США та Великої 
Британії, у 

партнерстві з 
Міністерством освіти 

і науки України та 
Академією 

Української преси. 

Участь у 
проєкті 

«Вивчай та 
розрізняй інфо-

медійна 
грамотність» 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 

4. ГО «Школа 
адаптивного 
управління 
соціально-

педагогічними 
системами» 

Членство, 
участь у 
науково-

практичних 
заходах, 

написання 
статей 

Лук’янчук Г. Я.  

5. ГО Фонд «Вікімедіа» Освітня, 
просвітницька 

Гребенюк А. В.  
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2. Реалізація міжнародних програм і проектів 
 

№ 
з/п 

Назва проекту Установа, 
організація 

Учасники, 
залучені до  

проекту 

Обласний 
координатор  

ПІБ 
 

Примі 
тка 

1. «Вивчай та 
розрізняй інфо-

медійна 
грамотність» 

Рада 
міжнародних 

наукових 
досліджень та 

обмінів (IREX) за 
підтримки 

Посольств США 
та Великої 
Британії, у 

партнерстві з 
Міністерством 
освіти і науки 

України та 
Академією 
Української 

преси. 

Науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

кафедри 
 

Дем’янюк О.  Й.  

2. Міжнародне 
дослідження 
якості освіти 

PISA (Program for 
International 

Student 
Assessment  -

Програма 
міжнародного 

оцінювання 
учнів) 

МОН України, 
Організація 

економічного 
співробітництва 

та розвитку 
(ОЕСР), 

Головуюча Рада 
PISA (PISA 

Governing Board) 

Заклади 
освіти 
області 
(згідно 
вибірки 

дослідження) 

Корнейко А. О.  

 
VIII. Моніторинг якості освіти регіону 
 
1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях: 

Координування реалізації основного етапу міжнародного дослідження якості освіти 

PISA-2022 в закладах освіти Волинської області. 

Протягом року, Корнейко А. О. 

  
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; 

 
2. Локальні моніторингові (соціологічні) дослідження 

 
3. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури 

 
Сертифікація вчителів початкових класів 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 
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IХ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

 Видавнича діяльність 

Наукова стаття «Формування корпоративної культури ЗЗСО в умовах освітнього 

інноваційного простору: результати досліджень» (науково-методичний журнал 

«Педагогічний пошук») 

Лютий, Радецька І. В. 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Управління якістю освіти в 

умовах реалізації формули НУШ»  

Червень, Остапйовський І. Є., Гребенюк А. В. 

Навчально-методичне видання серії «Бібліотека вчителя»: «Організаційні та 

управлінські моделі медіаосвіти» 

Листопад,  Рудь О. В., Сташенко М. О. 

3. Популяризація діяльності інституту на освітянських виставках, у засобах 

масової інформації та на телебаченні 

3.1. Виставкова діяльність 

№ 
з/п 

Назва Учасники Термін 
проведення 

Відповідальний Примі 
тка 

1. ХХVІІ обласна 
виставка дидактичних 

і методичних 
матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів 

Волині». 

Науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 
менеджменту 

освіти 

Лютий-
квітень 

Сташенко М. О. 
 

 

 
3.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень діяльності 

№ 
з/п 

Тема Назва ЗМІ Термін Відповідальний Примі 
тка 

 Промовідеоролик 
«Розвиток ключових 

компетентностей НУШ 
засобами наскрізного 

інтегрованого курсу за 
вибором «Культура 
добросусідства»» 

Регіональне 
ТБ 

травень Лук’янчук Г. Я.  
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Додаток 1.  
Державні програми 

№ 
з/п 

Назва документу Відповідальний Форма звіту Примітка 

 Концепція впровадження 
медіаосвіти в Україні (Нова 
редакція, (схвалено 
постановою Президії НАПН 
України від 21.04. 2016 р. № 
1-2/7-110). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

 Концепція реалізації 
державної політики у сфері 
реформування загальної 
середньої освіти “Нова 
українська школа” на період 
до 2029 року 
(Розпорядження  Кабінету 
Міністрі України  від 14 
грудня 2016 р. № 988-р). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

 Національна стратегія 
розбудови безпечного і 
здорового освітнього 
середовища у новій 
українській школі (Указ 
Президента України № 
195/2020 від 25.05.2020). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО. 
 

 

 Концепція розвитку 
педагогічної освіти (Наказ 
МОН України від 
16.07.2018 року №776) 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

 Типова освітня програма 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти 
відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська 
школа» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 
13.12.2018 року № 1392). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 
 

 

 Типова освітня програма 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти 
відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська 
школа» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 
13.12.2018 року № 1392). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 
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Регіональні програми 
№з/п Назва документу Відповідальний Форма звіту Примітка 
1. Регіональна комплексна 

програма розвитку освіти 
Волинської області на 
2018-2022 рр. (додаток 6, 
п. 1.1.1; п. 2.4.1) 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри 
менеджменту освіти 

Індивідуальні звіти 
щодо забезпечення 
підвищення рівня 
фахової 
компетентності  
керівників, 
педагогічних 
працівників ЗЗСО. 

 

 
 

Додаток 2.  
 

Співпраця з вищими закладами освіти, освітніми установами та громадськими 

організаціями в межах України 

Академія Української Преси  

Протягом року, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки (факультет педагогічної 

освіти та соціальної роботи; кафедри менеджменту; політології і державного управління; 

відділ аспірантури, докторантури та наукового стажування; навчально-науковий центр 

післядипломної освіти) 

Протягом року,  

науково-педагогічні працівники кафедри 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Протягом року, Сташенко М. О., Шинкарук І. В. 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних 

наук України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти) 

Протягом року, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Комунальний заклад вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської 

обласної ради 

Протягом року, Шинкарук І. В. 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Запоріжської обласної ради 

Протягом року, Шинкарук І. В. 
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Луцький національний технічний університет (кафедра менеджменту)  

Протягом року, Радецька І. В. 

Львівський ОІППО (кафедра освітньої політики) 

Протягом року, Сташенко М. О. 

Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія 

християнської етики, психології та християнської педагогіки)   

Протягом року, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. 

Остроградського 

Протягом року, Шинкарук І. В. 

Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

 

15.11.2021 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  
менеджменту освіти к.ф.-м.н., доц.                                           Михайло СТАШЕНКО 
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